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DAROVACÍ  SMLOUVA  
uzavřená ve smyslu ust. § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 Z M , nar.

bytem

(dále jen „dárce č. 1“) 

 

D  M , nar. 

bytem

(dále jako „dárce č. 2“) 

 

a 

 

Statutární město Přerov  
IČ 00301825 

DIČ CZ00301825 

se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 

zastoupené Michalem Záchou, radním statutárního města Přerova pro oblast samostatné 

působnosti: záležitosti správy majetku a komunálních služeb, majetkoprávní záležitosti 

vč. nájmů bytů ve vlastnictví města, která mu byla svěřena usnesením Zastupitelstva 

města Přerova č. 655/17/1/2021 ze dne 8.2.2021 

(dále jako „obdarovaný“) 

 

(všichni dále rovněž jako „smluvní strany“) 

 

uzavírají dnešního dne následující  

 

d a r o v a c í    s m l o u v u: 

 

 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

(1) Dárce č. 1 prohlašuje, že je zapsán v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním 

úřadem pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov, na LV č. 15552 pro obec 

Přerov, k.ú. Přerov, jako vlastník pozemku p.č. 4672/13 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace) o výměře 18 m2 v k.ú. Přerov, a to na základě 

(2) Dárci č. 1 a dárce č. 2 prohlašují, že jsou zapsáni v katastru nemovitostí vedeném 

Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov, na LV č. 622 
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pro obec Přerov, k.ú. Čekyně, jako vlastníci pozemku p.č. 273/3 (ostatní plocha – 

manipulační plocha) o výměře 42 m2 v k.ú. Čekyně, a to: 

a) dárce č. 1 a dárce č. 2 jako vlastníci podílu id. ½ na pozemku p.č. 273/3 

v k.ú. Čekyně na základě

                 

b) dárce č. 1 jako vlastník podílu id. ½ na pozemku p.č. 273/3 v k.ú. Čekyně 

na základě 

 

 

Článek II. 

Předmět smlouvy 

(1) Dárce č. 1 a dárce č. 2 bezplatně převádí vlastnické právo k pozemkům p.č. 4672/13 

(ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 18 m2 v k.ú. Přerov a p.č. 273/3 

(ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 42 m2 v k.ú. Čekyně 
(dále jako „předmět daru“) obdarovanému a obdarovaný předmět daru do svého 

výlučného vlastnictví přijímá. 

 

(2) Odpovědnost obdarovaného za škody na předmětu daru a riziko poškození a vad 

předmětu daru přechází na obdarovaného okamžikem nabytí vlastnického práva. 

 

 

Článek III. 

Prohlášení smluvních stran 

(1) Dárce č. 1 a dárce č. 2 prohlašují, že pozemky p.č. 4672/13 v k.ú. Přerov a p.č. 273/3 

v k.ú. Čekyně nejsou zatíženy žádným zástavním právem, věcným břemenem s výjimkou 

věcných břemen na pozemku p.č. 273/3 v k.ú. Čekyně, která jsou uvedena v čl. 2 tohoto 

článku smlouvy, právem stavby, předkupním právem s výjimkou předkupního práva 

na pozemku p.č. 273/3 v k.ú. Čekyně, které je uvedeno v odst. 3 tohoto článku smlouvy, 

právem zpětné koupě, koupě na zkoušku, výhradou vlastnictví či lepšího kupce 

nebo jiným věcným či závazkovým právem zřízeným ve prospěch třetí osoby, které by 

dárce č. 1 a dárce č. 2 omezovalo v možnosti disponovat s pozemky p.č. 4672/13 

v k.ú. Přerov a p.č. 273/3 v k.ú. Čekyně, ani žádnou jinou právní vadou, že nejsou žádným 

způsobem omezeni v dispozici se svým majetkem, nebyla proti nim nařízena exekuce, 

prohlášen konkurz na jejich majetek a ani nebyl podán návrh na nařízení výkonu 

rozhodnutí správou nemovitosti, prodejem nemovitosti, zřízením soudcovského 

zástavního práva na nemovitosti nebo návrh na zřízení exekutorského zástavního práva. 

 

(2) Dárce č. 1 a dárce č. 2 prohlašují, že pozemek p.č. 273/3 v k.ú. Čekyně je zatížen 

následujícími věcnými břemeny: 
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(3) Dárce č. 1 a dárce č. 2 prohlašují, že pozemek p.č. 273/3 v k.ú. Čekyně je zatížen 

předkupním právem podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch 

obdarovaného jako oprávněného z předkupního práva, které bylo do katastru nemovitostí 

zapsáno v řízení sp.zn. Z-16952/2009-808 na základě opatření obecné povahy - Územního 

plánu města Přerova ze dne 4.11.2009.  

 

(4) Obdarovaný prohlašuje, že mu dárce č. 1 před podpisem této smlouvy předal originály 

smluv o zřízení služebností, které jsou uvedeny v odst. 2 tohoto článku smlouvy 

a že s obsahem těchto smluv před podpisem této smlouvy seznámil. 

 

(5) Smluvní strany prohlašují, že: 

a) hodnota pozemku p.č. 4672/13 v k.ú. Přerov jako předmětu daru činí …,- Kč, 

jejíž výše byla stanovena …, který vyhotovil znalec … dne …, 

b) hodnota pozemku p.č. 273/3 v k.ú. Čekyně jako předmětu daru činí …,- Kč, 

jejíž výše byla stanovena …, který vyhotovil znalec … dne ….  

 

 

Článek IV. 

Vklad práva do katastru nemovitostí 

(1) Obdarovaný nabyde vlastnické právo k předmětu daru na základě rozhodnutí 

Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov, o povolení vkladu 

vlastnického práva do katastru nemovitostí, a to zpětně k okamžiku podání návrhu 

na vklad. 
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(2) Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad vlastnického práva do katastru 

nemovitostí podá příslušnému katastrálnímu úřadu obdarovaný do 10 dnů po účinnosti 

smlouvy.   

 

(3) Smluvní strany se dohodly, že správní poplatek za podání návrhu na vklad 

vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 2.000,- Kč uhradí obdarovaný. 

 

 

Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

(1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 

(2) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že byla uzavřena po vzájemném 

projednání a podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. 

 

(3) Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s povahou originálu, z nichž jeden obdrží 

dárce č. 1, jeden obdrží dárce č. 2, dva obdrží obdarovaný a jeden bude použit jako příloha 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.  

 

 

Článek VI. 

Doložka obce 

Obdarovaný prohlašuje, že bezúplatný převod dle této smlouvy byl schválen 

Zastupitelstvem města Přerova na jeho 20. zasedání konaném dne 6.9.2021 usnesením 

č. …. 

 

       V Přerově dne ………………….                    V Přerově dne …………………. 

 

 

 

 

               …..……………………………                      …..……………………………..... 

                               Michal Zácha 

                                                                                         radní statutárního města Přerova 

 

 

 

         

                 ……………………………….. 

                       

 

 

                    

 

 

     


